
Referat fra møde i Udsatterådet den 24. juni 2020 
 

Tid og sted:  Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26 i Rønne  

Deltagere:  Sabine Lyngberg, Henrik Christensen, Karin Lerche, Mikael Schenk, Anne Grethe Frandsen, Bo 

Nielsen, Bente Helms, Thomas Iversen.  

Referent:  Gitte Hvidkær Marschner 

 

Grundlaget for Udsatterådets arbejde  

Kommunalbestyrelsen besluttede i april at rådet kan fortsætte. Det blev besluttet, at Bornholms 

Udsatteråd godt må være et åbent råd, som løbende kan optage nye medlemmer. 

 

Udsatterådets fremtidige arbejde: 

Det blev drøftet at der skal arbejdes på at synliggøre udsatterådet. Vi skal ud og gøre opmærksom på, at 

der er et Udsatteråd, som man kan gå til og få noget på dagsordenen. Der kom i denne forbindelse flere 

ideer frem: 

• Hyggen i Nexø har en vogn, hvor man kan have kaffe/kakao og suppe med. Denne kan bruges til at 
tage ud på torvedage mv. og komme i tale med folk og have folderen med og tale om Udsatterådet.  

• Der kan laves klistermærker med ”Udsatterådet støtter”. Det kan være en form for logo i 
klistermærkeform, der kan komme ud til de væresteder og steder for udsatte. Det kan også laves 
som badgets. 

 

Det blev drøftet at Udsatterådet kan støtte, at øens venner udbredes til andre byer. Der kan etableres 

lignende afdelinger i Rønne og Allinge. Kendskabet til dette arbejde skal udbredes, så det også kan gøres i 

andre byer. Bente går videre med om vi kan låne Vestergade på Nordlandet for at opstarte noget på 

Nordlandet. I det hele taget kan Udsatterådets opgave være at koordinere, hvad der sker i forskellige 

foreninger i forskellige byer.  

 

Drøftelse af Budget 2021 – hvad skal med til budgetproces 2021 fra Udsatterådet 

Torsdag d. 25. juni sendes budgetbesparelser/udvidelsesforslag ud i formel høring. Dette skal Udsatterådet 

også sende høringssvar på. Sammen med referatet sendes link til budgetmateriale. Medlemmer af 

Udsatterådet skal sendes d. 10. august sende kommentarer til Bente eller Gitte, så forfatter Bente et 

høringssvar på baggrund af de indkomne kommentarer.  

 



Medlemmer af Udsatterådet pt.   

Alle ønskede at være medlemmer.  

 

Valg af repræsentant til landspanel  

Udsatterådet udpegede disse 3 repræsentanter til landspanelet: 

• Bente Helms 

• Bo Nielsen  

• Anne Grethe Frandsen 

• Henrik Christensen bliver suppleant 

 

Høringssvar om Folkesundhedsstrategien  

Der er sendt en Folkesundhedsstrategi for Bornholm i høring i forlængelse af Folkesundhedspolitikken. 

Efter folkesundhedsstrategien kommer en handleplan.  

Bente og Gitte laver udkast til høringssvar på baggrund af de indkomne kommentarer og sender rundt til 

Udsatterådet.  

Umiddelbare kommentarer til folkesundhedsstrategien: 

Udsatterådet bifalder at emnet om social ulighed er blevet en del af folkesundhedsstrategien. Rådet følger 

udviklingen tæt og ser frem til at se handleplaner for dette.  

Udsatterådet bifalder ligeledes, at der er fokus på børn og ung og vil også her følge udviklingen tæt og ser 

frem til at se handleplaner for dette.  

Udsatterådet opfordrer til, at der følges op på, om handlingerne under strategien reelt har effekt.  

Udsatterådet ønsker at det tilføjes, at det ikke alene er patientforeninger, der skal samarbejdes med, men 

også sociale væresteder og Udsatterådet.  

 

Høringssvar til Bornholms sammenhængende Børne- og Ungepolitik  

Bornholms sammenhængende Børne- og Ungepolitik er sendt i høring. Bente og Gitte laver et udkast til 

høringssvar som sendes til kommentering i udsatterådet pr. mail.  

Input fra mødet: Udsatterådet synes det er et vigtigt område. Udsatterådet vil meget gerne bruges til at 

give input til en strategi og handleplaner på dette område.  

 



Planlægning af event til efteråret – opstart af den arbejdsgruppe der blev udpeget i 

februar.  

Arbejdsgruppen er i gang og skal mødes igen. De indtænker også samarbejde med pressen.  

 

Evt.  

Besøg fra Rødovre Udsatteråd: Rødovre Udsatteråd har været på besøg på Bornholm for at besøge et 

boligsocialt projekt under Bo42. Der er et projekt fra et udsat boligområde under Bo42. denne viden kan vi 

evt. bruge. Mikael skal til møde med dem i næste uge. Vi foreslår at vi kan holde vores næste møde hos 

dem. Bente taler med projektleder Ida. Udsatterådet vil gerne følge op på erfaringerne fra det projekt.  

 

Hvordan møder hospitalet udsatte borgere: Der blev talt om et projekt med fokus på brobygning mellem 

hospitalet og Kommunen i forhold til hvordan udsatte bliver modtaget på hospitalet. Folk følte sig ikke 

velkomne. Diagnosen kom først. Det kan være interessant at følge op på erfaringerne siden.  

Der er lavet en uddannelse for akutsygeplejerskerne om udsatte. Der er kommet et tættere samarbejde 

også med psykiatrisk center. Der var forslag om at følge op på dette og i den forbindelse hidkalde en fra 

psykiatrien.  

Bente går videre med dette.  

 

Udkast til en folder til klagevejledning: Der er blevet rundsendt en rapport til Udsatterådet omkring 

klagesystem. Mikael har lavet et udkast til en folder man kan sende ud for at hjælpe med en 

klagevejledning.  

Udsatterådet tager det med hjem og drøfter det i baglandet og kommer tilbage med feed back. Det sættes 

på som punkt til næste møde.  

 

Mål om værdig sagsbehandling: På næste møde skal vi have et punkt om, at vores beskæftigelsesminister 

har valgt at et mål for næste år er fokus på en værdig sagsbehandling. I forhold til hvad værdig 

sagsbehandling kan Udsatterådet komme med feed back.  

Mikael kan beskrive processen. Mikael kan sende tidsplanen til Gitte.  

 

Næste møde:  

Udsatterådet mødet igen d. 18. august 2020 kl. 15 til 17 i boligsocialt projekt i Nordparken. Adresse 

Gartnervangen 20 i Rønne. Ida Hvilsom er vores kontakt og vil starte med en lille rundtur og præsentation 

af deres arbejde i Nordparken. 



 


